Grafconcessies en concessies voor columbaria
Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven
willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria mogelijk.
Een concessie kan dienen voor:
 de aanvrager
 zijn echtgenoot
 zijn bloed- of aanverwanten
 en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de
gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan
de overlevende een concessie aanvragen aan de gemeente van begraving.
De gemeenteraad stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een
concessie vast.
Voorwaarden en bedrag:
Inwoner
Grafconcessie (20 jaar)
400 euro
Verlenging grafconcessie (10 jaar)
250 euro
Grafurne concessie (20 jaar)
350 euro
Verlenging grafurne concessie (10 jaar)
200 euro
Columbariumconcessie (20 jaar)
350 euro
Verlenging columbariumconcessie (10 jaar)
200 euro
Inwoner
Grafconcessie (20 jaar)
400 euro
De kostprijs voor de aankoop van een grondnis bedraagt 250 euro.

Niet-inwoner
800 euro
500 euro
700 euro
400 euro
700 euro
400 euro
Niet-inwoner
800 euro

Vanaf 1/1/2016 worden volgende tarieven toegevoegd:
-

Kosten voor een lessenaarsteen bij grondnis in een vernieuwd perceel 300 euro

-

Kosten voor een naamplaatje op de herdenkingszuil strooiweide 30 euro.

Reglement concessies van graven, columbaria, grondnissen
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Procedure:
De dienst Burgerzaken (of de begrafenisondernemer) helpt u bij de aanvraag van
een concessie. Het aanvraagformulier voor concessies kan u verkrijgen bij de dienst
Burgerzaken.
De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De
maximale termijn van een concessie is vijftig jaar.
Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid
een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte
wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats
uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.
Momenteel wordt een regularisingsoperatie uitgevoerd met gefaseerde uithanging op
de verschillende begraafplaatsen.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan
voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:
 na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 na elke nieuwe bijzetting in de concessie.
Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de
aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het
afschaffen van de concessie.

Verwaarlozing kan leiden tot het afschaffen van de concessie.
VOORTIJDIGE BEËINDIGING CONCESSIE
Aanvraagformulier
ONTRUIMING NIET-GECONCEDEERD GRAF
Aanvraagformulier
Om problemen te vermijden, vooral discussies tussen betrokken familieleden, moeten alle
nabestaanden van dezelfde (dichtstbijzijnde) graad akkoord gaan met de vraag tot
ontruiming.
Omdat door deze vrijwillige ruiming ruimte wordt vrijgemaakt voor nieuwe begravingen,
neemt de gemeente de kosten van de ontruiming ten laste. Indien gewenst komt het
grafmonument (graftekens en voorwerpen) ter beschikking van de familie.

Meer informatie en contact:
Burgerzaken – algemeen contact: burgerzaken@gemhoegaarden.be
Diensthoofd:
Magda VANHULST

tel: 016 76 87 62

e-mail: magda.vanhulst@gemhoegaarden.be

Annick ARTS

tel: 016 76 87 61

e-mail: annick.arts@gemhoegaarden.be

Lotte CLAESEN

tel: 016 76 87 60

e-mail: lotte.claesen@gemhoegaarden.be

Eddy JANSSENS

tel: 016 76 87 68

e-mail: eddy.janssens@gemhoegaarden.be

Line MICHOTTE

tel: 016 76 87 68

e-mail: line.michotte@gemhoegaarden.be

Medewerkers:

